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HIZMET VERDIĞIMIZ TOPLULUKLARA 
KÖKLÜ BAĞLANTI

Gerçek dünyadan etkilenen araştırmalara 
sahip olmak için akademisyenlerle / 
pratisyenlerle ortak içerik oluşturma ve 
kurumlar ve topluluklarla ortaklık kurma 
fırsatlarını aktif biçimde araştırırız.

Toplumun ve disiplinlerin tüm 
bölümlerinden gelen bilgileri temsil eden 
araştırma, küresel bir araştırmacılar ağı, 
uygulayıcılar ve politika yapıcılar arasında 
bağlantı sağlar.

•   Geçen yıl, Emerald dergileri 
152 ülkeden 53.000’in üzerinde 
yazarın çalışmalarını temsil etti

•   Tüm dergiler çift kör hakemlik 
değerlendirmesinden geçmekte ve 
15.000’den fazla Editoryal Danışma 
Kurulu üyesinden oluşan bir ağ 
tarafından desteklenmektedir

KAPSAYICI, ANLAMLI ARAŞTIRMA 
DEĞERLENDIRMESI

DORA’yı imzalayanlardan biri olarak, 
araştırma değerlendirmesini nicelleştirirken 
çeşitli ölçütler kullanmanın önemine 
inanıyoruz.

•   Dergi içeriği, 2020 boyunca aşağıdaki 
kaynaklarda anılmıştır: 1.940’ın 
üzerinde haber kaynağı, 410’un 
üzerinde blog, 560’ın üzerinde politika 
belgesi, 25.300’ün üzerinde sosyal 
medya gönderisi

•   300 dergi, Scopus CiteScore™* aldı

•   92 dergi JCR’a kabul edildi ve 201 dergi 
ESCI’da listelendi*

EN FAZLA ETKIYE SAHIP 
OLABILECEĞIMIZ ALANLARDA 

BÜYÜYOR

Kabul programımız, kaliteli, uygulamalı 
araştırmanın en fazla etkiye sahip 
olabileceği alanları tanımlar. Tüm dergi 
portföyümüzü genişletmeye devam 
edeceğimiz alanlar bunlardır.

Emerald Insight’ta açık erişimli içeriğin 
genel oranı her yıl artıyor. Ancak, dergi 
abonelerimiz için koleksiyonunuzdaki tüm 
dergilerin en güncel, en ilgili araştırmaları 
yayınlamaya devam edeceğine söz 
veriyoruz.

•   2021’e kıyasla 2022 yılında %2’lik 
bir artışla 14.700 abone makalesi 
yayınlanması planlanıyor

•   309 aktif aboneye sahip dergi

Kabul programımız, dört disiplinler 
arası hedefle desteklenir:

Signatory of

•   2021 CiteScore™ (powered by Scopus®)
•   2021 Journal Citation Reports® ve Emerging Markets Citation Index (Clarivate Analytics, 2021)

Toplumda pozitif değişime 
ilham veren, misyon odaklı, 
sosyal bilim araştırmaları
Geleneksel konu disiplinlerinin kısıtlamalarının ötesine geçen Emerald, 
toplumda pozitif değişime ilham veren ve gerçek dünyanın sorunlarını ele 
alan kaliteli, misyon odaklı araştırmalar yayınlamaya büyük önem verir.

Emerald, yayıncılar arasında eyleme ilham vermek ve 
2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasına 
yönelik ilerlemeye ivme kazandırmak üzere tasarlanmış 
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (UN 
SDG’ler) Publishers Compact Girişiminin kurucu imza 
sahiplerinden biridir.

emerald.com/insight üzerinde, etkili sosyal bilim 
araştırmalarından oluşan bir dünyayı keşfedin

Her hafta ortalama 
300 yeni içerik eklenir

Her yıl dünyanın dört bir 
yanından 109 milyonun 

üzerinde ziyaretçi tarafından 
30 milyonun üzerinde indirme

Esnek açık seçenekler
Müşterilerimizin açıklık gereksinimlerini ve açık bir dünyaya geçişi 
desteklemek için önde gelen bir hizmet sunmaya tutkuyla bağlıyız. 
Emerald’ın araştırmalarına erişim sağlamanın yanı sıra, makale 
işleme ücretini (APC) karşılayan ön ödemeli yayınlama kuponlarıyla 
yazarlarınızın açık bir şekilde yayınlamalarını destekleyebiliriz.

Daha Adil 
Toplum

Daha Sağlıklı 
Yaşamlar

Herkes İçin 
Kaliteli Eğitim

Sorumlu 
Yönetim

Her yıl 3,3 milyonun 
üzerinde açık 

erişimli makale 
indiriliyor



Abone olun

Abonelik döneminizde yayınlanan içeriğe süresiz erişimin yanı 
sıra aboneliğiniz süresince seçili arşiv içeriğine ücretsiz erişim 

hakkı elde edersiniz.

e-Dergi abonelik koleksiyonları 
için dergi listesini indirin: 

tk.emeraldgrouppublishing.com/ejournals-listings

Satın alın

Tek bir ödeme Backfiles içeriğine süresiz erişim sağlar.

eJournal Backfiles koleksiyonları 
için dergi listesini indirin: 

tk.emeraldgrouppublishing.com/backfiles-listings

Koleksiyon ve erişim seçenekleri

E-DERGI KONU KOLEKSIYONLARI

Yalnızca kurumunuzla ilgili konu alanlarını seçerek bütçeleri etkin biçimde yönetin ve kaynakları ihtiyaca uyarlayın. 
13 konuya özel koleksiyonda 300’den fazla dergi:

Muhasebe, 
Finans ve 
Ekonomi

İşletme, 
Yönetim ve Strateji Eğitim Mühendislik

Sağlık ve 
Sosyal Hizmetler

Kütüphane ve Bilgi 
Bilimleri Pazarlama

Operasyonlar, 
Lojistik ve Kalite

İK, Öğrenme ve 
Kurumsal 
Çalışmalar

Bilgi ve Bilgi 
Yönetimi

Emlak 
Yönetimi ve 

İnşa Edilmiş Çevre

Kamu Politikası ve 
Çevre Yönetimi

Turizm ve 
Otelcilik 
Yönetimi

ENGINEERING, COMPUTING & TECHNOLOGY EJOURNAL PROTFÖYÜ

Geleceğimizi dönüştüren teknolojik inovasyonlarla ilgili etkili araştırma - akademik mühendislik ve programlama bölümlerinin araştırma 
sonuçlarıyla geliştirilmiştir.

Engineering, Computing & Technology eJournal Portföyü 
2022 için planlanan 64 dergi, 4.000’in üzerinde makale

Engineering, Computing & Technology eJournal Backfiles 
(Mühendislik, Bilişim ve Teknoloji eDergi Eski Sayıları) Portföyü 

1929’dan itibaren 56 dergi, 40.400’ün üzerinde makale

MANAGEMENT EJOURNALS PORTFÖYÜ

Çeşitli sektörlerden geleneksel yönetim disiplinlerinin yanı sıra çevre, eşitsizlik ve çatışma gibi ortaya çıkan toplumsal büyük güçlüklere ilişkin 
bakış açılarıyla dönüştürücü iş ve yönetim araştırmalarını destekler.

Management eJournal Portfolio 
2022 için planlanan 212 dergi, 9.800’ün üzerinde makale

Management eJournal Backfiles Portföyü 
1899’den itibaren 176 dergi, 69.500’ün üzerinde makale

eJournal Premier 
2022 için planlanan 309 dergi, 14.700’ün üzerinde makale

EJOURNAL PREMIER KOLEKSIYONLARI

En büyük ve en değerli çok disiplinli koleksiyonlar - eJournals Premier, erişimi Emerald’ın tüm kullanılabilir e-Dergi içeriğine 
genişletecek şekilde eJournal Backfiles ile kusursuz biçimde birleşir.

eJournal Backfiles Premier 
1898’e kadar geriye giden, 265 dergi, 128.900’ün üzerinde makale

Tüm makale sayıları yalnızca fikir vermek içindir ve değişebilir. 2022’de yayınlanması planlanan makaleler tahminidir.



50 yılı aşkın bir süredir, yenilikçi fikirleri desteklemek Emerald’ın 
faaliyetlerinin merkezini oluşturdu. En temel değerimiz, akademik 
veya pratik alanda çalışma yapanların azar azar da olsa gerçek 
dünyada pozitif bir değişiklik yaratmak üzere birlikte çalışabilmelerini 
sağlayarak fark yaratmaya yardımcı olmaktır.

Yayınlarımız ve yayıncılık hizmetlerimiz, etkili araştırmada güven 
ve kabiliyet tesis edecek yenilikçi araçlar ve hizmetler sağlayarak 
araştırmacıların kendi hikâyelerini anlamlı ve zamanında anlatmalarına 
yardımcı oluyor.

Bize ulaşınHakkımızda

YENI IÇERIK/KOLEKSIYONLAR:
mena@emerald.com

DESTEK TALEPLERI:
support@emerald.com

ADRES
emeraldgrouppublishing.com

Gelin birlikte Gerçek Etkiyi yaratalım.

Kütüphaneci araç kiti
Erişim ve kimlik doğrulama bilgileri, kullanıcı rehberleri, kütüphane tanıtım materyalleri, kullanım raporlarına ilişkin rehberlik ve keşfedilecek kaynaklar.

tk.emeraldgrouppublishing.com/librarian-toolkit

Etkili sosyal bilim 
araştırmalarından 
oluşan bir dünyayı 
keşfedin

emerald.com/insight

Rotanızı seçin
•  Dergilere, Kitaplara, Örnek Olay İncelemelerine 

ve Expert Briefings’e göre göz atın

•  Hızlı ve gelişmiş aramaya belirli kelimeler ve 
ifadeler girin

•  Sonuçları yalnızca Açık erişimli olanlarla veya 
görüntüleyebilecekleriniz ile sınırlandırın

Kolayca gezinin
•  Öngörülebilir gezinme ve basit arayüz

•  Sonuçları sıralayın ve tür, tarih, konu ve 
ülke gibi içerik filtreleri uygulayın

•  İçerik ön izlemeleri ve yapılandırılmış özetler, 
okumak mı yoksa devam etmek mi istediğinize 
karar vermenize yardımcı olur

Yeni yollar keşfedin
•  İlgili içerik önerileri, yeni fikirler için ilham sağlar

•  Çok disiplinli temaları araştırmak için “Anahtar 
Kelimeleri” seçin

•  Sorunsuz keşif için erişilen tüm içerik yan yana

Bu sizin yolculuğunuz
•  Tüm cihazlardan, uzaktan, çok kullanıcılı erişim

•  HTML, PDF ve EPUB formatında görüntüleyin ve 
alıntıları doğrudan platform üzerinden indirin

•  Bir Kullanıcı profiliyle, içerik uyarıları oluşturabilir 
ve daha sonra incelemek üzere aramaları 
kaydedebilirsiniz

Keşfedilebilir ve erişilebilir
•  IP, EZproxy, Shibboleth/OpenAthens üzerinden 

federated access, Başvuru URL’si ve Google CASA 
dâhil olmak üzere, tüm başlıca kimlik doğrulama 
yöntemlerini destekler. Organizasyon Erişim 
Numaraları istek üzerine sağlanır

•  SeamlessAccess, hizmet sunumumuzdaki bir 
iyileştirmedir ve tüm katılımcı organizasyonlarda 
federated access’i destekler

•  ALMA, EBSCO EDS, Primo, Summon, WorldCAT dahil 
olmak üzere tüm büyük keşif sistemlerinde endekslenir.

• KBART ve MARC kayıtları indirilmeye hazırdır

•  Emerald Insight, W3C AA ve US Section 508 uyumlu 
olmak için çaba gösterir
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